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A  cidade  está  repleta  de  signos  que  aparentemente  parecem  indecifráveis,  porém 
traduzem a forma como a humanidade se relaciona com o espaço. Esses signos expressam 
uma dialética entre presente e formas passadas de vivências e se materializam na dimensão do 
visível.  O geógrafo deve decodificar  esses dignos como quem decifra  um mapa a fim de 
instrumentalizar a sociedade de estratégias que explorem as possibilidades de intervenção no 
curso de sua própria história.  

Teoricamente na área da Geografia os conceitos que mais comumente se relacionam 
com a dimensão do visível e de seus significados é o de paisagem, porém outros conceitos 
como território, por exemplo, também dialogam com os sinais impressos na cidade e enfatiza 
as relações  de poder  nela  presentes.  A dimensão do que é  visível  já constitui  um debate 
teórico, pois pode-se considerar como visível o que é visualizado a olho nu, assim como uma 
diversidade de possibilidades que vão depender da perspectiva do observador. 

Se prestarmos atenção em um ponto do visível, como é o caso das marcas deixadas 
pelas pichações  nas ruas da cidade,  deixando de lado juízos de valor,  ou seja,  se o ato é 
correto ou não, visualizam-se marcas que se repetem por diferentes pontos da cidade. Assim, 
grupos ou pessoas demarcam a cidade conforme lógicas próprias que não são alheias as da 
cidade, pois estão imbricadas em sua dinâmica. A prática da pichação, dessa forma não só 
interfere na dinâmica da cidade, como é influenciada por ela. Não chega a ser um efeito, ou 
conseqüência  dos  processos  de  globalização  ou  mundialização,  pois  é  uma  prática  que 
antecede esses processos, mas vai indicar no decorrer dos anos intencionalidades que estarão 
relacionadas com o contexto histórico. Essas diferentes intencionalidades não são restritas a 
um período histórico, conforme elas vão se conformando na cidade, vão tendo que dialogar 
com formas passadas e assim constituindo uma variedade de objetivos numa mesma prática 
que não deve ser ignorada. 

Atualmente a pichação está ocupando espaços nos meios de comunicação pela adesão 
de diversos estados em criminalizar tal prática. Porém a pichação pode estar apontando para a 
radicalização das instabilidades, advindas das relações de poder, pelo qual a sociedade está 
passando no período atual,  e  estudar  essa instabilidade  através  dos  territórios  construídos 
pelas marcas deixadas pelas pichações é um caminho para decifrá-la e é o objetivo desse 
trabalho.  Todas  as  marcas  possuem um ponto  em comum que é  territorialização  de  suas 
marcas, que elege algumas áreas da cidade e mostram pistas de uma lógica pensada e que diz 
muito de como a cidade é vista por esses grupos. A opinião pública caracteriza a ação como 
um ato de “desordem”.  Mas não haveria mesmo na desordem a construção de uma outra 
ordem?  Chamada  assim  por  não  compreendermos  sua  lógica  ou  mesmo  por  estarmos 
fechados a suas mensagens? As marcas na cidade de Porto Alegre se concentram na área 
central e a do bairro Cidade Baixa, demonstrando ma busca pelos lugares de maior fluxo e 
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visibilidade, e possui algumas pequenas variações, o que pode indicar que seja feita por um 
grupo, pois é comum dentre os interventores, mesmo reproduzindo uma imagem ou TAG2 ser 
colocada uma marca que identifica o indivíduo dentro do grupo, demonstrando um diálogo 
que se mantém entre a autoria coletiva e individual nessas intervenções visuais, logo todos se 
identificam enquanto pertencente a um coletivo nas áreas em que a intervenção do seu grupo 
se encontra, e ainda se identifica através de uma marca singular como indivíduo. 
  As relações de poder podem tanto ser visualizada em formas mais e menos explícita. 
Na forma mais explícita, ou no campo do visível a olho nu, as marcas que se repetem por 
determinadas áreas da cidade obedecendo a lógicas, se confrontando com outros grupos ou de 
tom  provocativo  para  quem  observa,  questionando  concepções  naturalizadas,  como  a 
sociedade de consumo, por exemplo, constroem mapas onde se identifica determinada área da 
cidade enormemente ocupada pela pichação. Numa forma menos explícita, ou de forma mais 
dissimulada,  os discursos difundidos nos meios de comunicação de maior alcance,  em sua 
maioria,  julgam  o  ato  de  pichar  como  errado  advindo  de  “vandalismos”,  “desvios  de 
comportamento” que devem ser combatidos através da criminalização, o que já é comum no 
Brasil, porém atualmente em algumas cidades, como na cidade de Porto Alegre, ainda não é 
um crime inafiançável, mesmo já tendo projetos encaminhados na Câmara de Vereadores com 
esse fim. 

O objetivo do trabalho não é defender a pichação, e sim questionar como a opinião 
pública está construindo sua postura com relação a ela para alertar da necessidade de uma 
reflexão maior sobre essa prática, e assim se posicionar de forma mais crítica e não somente 
reproduzindo o que os meios de comunicação passam. Pois se existe uma intencionalidade na 
pichação, por mais diversificada que pareçam, os discursos que se confronta com ela também 
expressa outras intencionalidades. Um exemplo disso é a diferenciação feita entre graffiti e 
pichação, a primeira elevada a um nível superior, pois seria uma expressão artística, enquanto 
a  segunda tratada  de  forma  pejorativa,  ou  um “vandalismo”  sem propósito.  O que  é  um 
recurso de linguagem para agregar argumentos contra a pichação, pois a concepção do que 
seja arte é muito mais ampla que uma concepção do que seja “bonito” ou “feio”. 

Como todo o trabalho científico tem como função decodificar esses signos, ou pelo 
menos deveria, e não reproduzi-los, a partir daqui chamarei de “intervenções visuais” tudo 
aquilo  que  intervém  na  dimensão  visual  da  cidade,  incluindo  colagens  ou  o  que  for 
considerado  como  graffiti,  desde  que  de  forma  ilegal,  ou  seja,  sem permissão,  de  forma 
espontânea e sem um controle externo do conteúdo. Justifico o uso do termo pichação até essa 
medida do trabalho pela visualização mais imediata por parte do leitor do que está se tratando. 
Logo, as relações de poder nas práticas territoriais  não se estabelecem somente no campo 
objetivo e explícito, pois existem formas de enfrentamento bem menos visível e tão eficaz 
quanto na dimensão dos discursos, e deve-se atentar para ela para que as relações de poder 
não fujam da complexidade que lhe é própria. 

Essa perspectiva de conceber território não é recente e nem independente, adveio de 
um diálogo entre  diferentes  autores,  levando em conta  outras  áreas  além da  geografia,  e 
recentemente vem ampliando suas perspectivas, porém aponta para um longo caminho a ser 
percorrido, mas se levarmos em conta os instrumentos teóricos que já foram desenvolvidos o 
futuro é promissor. 

Dessa  forma,  pode-se  começar  a  dialogar  com  alguns  autores,  não  tendo  como 
objetivo mostrar que essa discussão se reduz a eles, mas sim ilustrar um pouco da diversidade 
e da linha do tempo de uma construção teórica disponível para a reflexão desse tema. Robert 
Sack em Human Territoriality não aprofunda ainda uma grande complexidade em torno do 
conceito  de  território,  porém  para  o  contexto  histórico  dessa  obra,  que  data  1988,  a 
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multiescalaridade com que é tratado o termo torna essa obra uma referencia para os estudos 
territoriais,  principalmente  para estudos que discutem o território  no espaço da casa e do 
trabalho. Como assim Robert Sack comenta:

Territorialidade para humanos é uma estratégia geográfica poderosa 
para  controlar  as  pessoas  e  coisas  controlando  áreas.  Territórios 
políticos e propriedade privada da terra podem ser suas formas mais 
familiares,  mas  territorialidade  ocorre  em  graus  variados  em 
numerosos contextos sociais.  É usada em relações cotidianas e em 
organizações complexas. Territorialidade é uma expressão geográfica 
primária de poder social. (SACK, 1988, p. 05, tradução da autora)3

Robert Sack acredita que o geógrafo não deve excluir os modelos de seus estudos, e 
diz ser necessária a construção de modelos críticos, e é a partir disso que vai construir um 
modelo a partir de três facetas relacionadas da territorialidade, que são elas uma forma de 
classificação por área, uma forma de comunicação através de limite e uma forma de controle 
que irá evoluir para o cruzamento entre dez tendências e quatorze combinações resultando em 
duas classificações: quando a tendência é importante e quando a tendência é extremamente 
importante,  com o objetivo que o próprio comenta a seguir:  “Estas quatorze combinações 
junto com as dez tendências primárias são razões potenciais/causas, conseqüências/efeitos de 
territorialidade que é unido a nossa definição.” (SACK, 1988, p. 40, tradução da autora)4 

A sua concepção de território caracteriza-se como expressão de intencionalidades de 
um indivíduo ou grupo de afetar/influenciar o comportamento humano a fim de controlar o 
acesso, fenômenos e pessoas afirmando controle sobre uma área geográfica que assim será 
identificada, segundo ele, como um território. Para ele o indivíduo não é confinado somente 
de forma explícita, mas existem outras formas de confinamento menos explícita a fim de que 
ele  seja  domesticado.  Ele  trata  dessa perspectiva  através  da construção  de territórios  nos 
conjuntos arquitetônicos na cidade que influenciaria no comportamento dos trabalhadores no 
lugar de trabalho, por exemplo, estimulando um “bom” funcionamento do trabalho, em outras 
palavras, estimularia a subjugação do operário.  

O princípio arquitetônico como formadora de territorialidade das prisões, da mesma 
forma se encarregaria de disciplinar os encarcerados, irá influenciar as instituições no século 
XIX. Uma reflexão importante para as práticas das intervenções visuais, pois até que ponto a 
arquitetura da cidade como um todo não influenciaria o comportamento humano a se tornar 
disciplinado, justificando assim o repúdio a tudo que foge dessa norma, como é o caso das 
intervenções visuais. Essas territorialidades não provocam grandes transformações, segundo o 
autor,  mas  inseridas  no  contexto  capitalista  elas  poderiam  provocar  conseqüências 
inesperadas.  

Uma outra colaboração que dialoga com as intervenções visuais é a concepção de que 
território  não  necessariamente  seja  fixado  ao  espaço,  podendo  ter  outro  caráter  além do 
político administrativo e até se “mover” e o caráter de comunicação como uma propriedade da 
territorialidade. Como assim ele assinala:

3 Territoriality for humans is a powerful geographic strategy to control people and things by controlling 
area. Political territories and private ownership of land may be its most familiar forms but territoriality 
occurs to varying degrees in numerous social contexts. Its is used in everyday relationships and in 
complex organizations. (SACK, 1988, p. 05, texto original)
4 These fourteen combinations along with the ten primary tendencies are potential reasons/causes, 
consequences/effects of territoriality that are linked to our definition. (SACK, 1988, p. 40, texto original)



Segundo, por definição, territorialidade tem que conter uma forma de 
comunicação. Isto pode envolver um marcador ou pode assinar como 
é achado comumente em um limite. Ou uma pessoa pode criar um 
limite por um gesto como apontar. Um limite territorial pode ser a 
única forma simbólica que combina uma declaração sobre direção em 
espaço e uma declaração sobre posse ou exclusão. (SACK, 1988, p. 
21, tradução da autora)5 

Outro autor que ampliou essa discussão em torno de território é Claude Raffestin, que 
com o texto intitulado  Repères pour une théorie de la territorialité humaine,  de 1988, um 
diálogo um pouco mais recente que também irá incitar a refletir mais sobre as intervenções 
visuais.  Esse  autor  traz  muitas  colaborações  nesses  diálogos  propostos,  pois  introduz 
dinamismos de processos e relações que segundo ele não podem ser facilmente decodificadas 
em mapas e esquemas, diferente do que acreditava Robert Sack nesse ponto. Apesar de ele 
não desconsiderar totalmente o uso de representação através de mapas e modelos como ele 
expressa nessa passagem: “Cada tipo de mapa, como modelo de algo, revela preocupações 
diferentes  e  dá  uma  territorialidade  específica”(RAFFESTIN,  1988,  p.  265,  tradução  da 
autora).6  Esses processos e relações que seriam muito difíceis de cartografar e representar de 
uma forma simples deveriam abusar do discurso, do diálogo como instrumento de elucidação, 
o  que  justifica  o  uso  de  outros  instrumentos,  que  não  substituem,  mas  complementam o 
trabalho do geógrafo,  assim como das intervenções  visuais,  por exemplo,  que é o uso da 
fotografia. E o diálogo não só é instrumento de decodificação de processos socioespaciais, 
como também se faz como um exercício para o próprio estudioso a fim de refinar o seu olhar, 
já que também é leitor da realidade que pretende dialogar, e que não deve se colocar como 
observador  neutro  e  afastado  para  justificar  uma  falsa  neutralidade,  pois  enquanto  um 
indivíduo histórico o cientista social se envolve com o tema estudado, o que não quer dizer 
necessariamente que haja uma perda de criticidade. 

A concepção de Claude Raffestin de territorialidade combinaria dois processos, um 
territorial (TDR) e outro informativo (IDO), assim os mediadores, ligamentos, nós e redes, 
cominado  com  os  processos  de  comunicação  se  constituiriam  no  que  ele  chamaria  de 
“territorialidade humana”. Teoria essa que concebe território como um conjunto de relações e 
processos  do indivíduo  com a  diversidade  e  o  exterior  a  ele  através  de  sinais,  como ele 
comenta na hipótese da obra:

Para  o  momento,  constitui  um eixo  de  reflexão  que  se  baseia  na 
hipótese que as relações exteriores e a diversidade são condicionadas 
largamente pelas modificações que ocorrem nos sistemas de sinais. 
Estas  mudanças  de  sinais  forçam  à  adaptações  para  manter  a 
autonomia da coletividade. (RAFFESTIN, 1988, p. 276, tradução da 
autora)7

5 Second, by definition, territoriality must contain a form of communication. This may involve a marker 
or sign such as is commonly found in a boundary. Or a person may create a boundary through a 
gesture such as pointing. A territorial boundary may be the only symbolic form that combines a 
statement about direction in space and a statement about possession or exclusion. (SACK, 1988, p. 
21, texto original)
6 Chaque type de carte, en tant que modele de quelque chose, révèle des préoccupations différentes 
et donc une territorialité spécifique. (RAFFESTIN, 1988, p. 265, texto original)
7 Pour l’instant, elle constitue un axé de réflexion qui se fonde sur l’hypothèse que les relations à 
l’extériorité et à l’altérité sont largement conditionnées par les modifications qui surviennent dans les 
systèmes de signaux. Ces changements de signaux contraignent à des adaptations pour maintenir 
l’autonomie de la collectivité. ( RAFFESTIN, 1988, p. 276, texto original)



Paul Claval é outro autor que colabora no diálogo sobre o território, quando discute no 
texto intitulado O território na transição da pós-modernidade, de 1999, uma concepção que 
ultrapasse os limites físicos e explícitos que esse conceito vinha até então sendo atrelado. 
Segundo ele, os produtos da cultura, como a identidade é capaz de definir territórios, estando 
no encontro da idéia deste trabalho, que as relações territoriais dialogam dimensões explícitas 
e  não  explícitas,  concretas  e  abstratas,  objetivas  e  subjetivas,  assim  agrega  variáveis  na 
reflexão que não exclui mesmo assim as dimensões mais antigas com que o território foi 
atrelado,  pois as fronteiras políticas administrativas em várias situações se mostram muito 
presentes na contemporaneidade.  No trecho a seguir o autor explicita sua forma de ver as 
construções territoriais:

As relações que os grupos mantêm com seu meio não são somente 
materiais, são também de ordem simbólica, o que os torna reflexivos. 
Os homens concebem seu ambiente como se houvesse um espelho 
que refletindo suas imagens,  os ajuda a  tomar  consciência  daquilo 
que eles partilham. (CLAVAL, 1999, p. 11)  

O autor fala de um momento de mudanças, ou de “transição para a pós-modernidade” 
como  ele  preferiu  chamar,  onde  um  contexto  mais  democrático  e  plural  que  estaria 
possibilitando uma outra dimensão das identidades, onde a possibilidade de escolher e expor 
valores  teria  se  tornado mais  favorável.  Porém essa é  uma concepção diferente  de  ver  a 
história da que estou tratando neste trabalho. A questão a ser esclarecida é a relativização que 
deve  haver  quando  se  trata  de  falar  sobre  identidade  ou  cultura  como  construções  que 
puramente respondem a um contexto histórico ou a fatores externos, pois a sociedade ela não 
responde simplesmente com o que acontece ao seu entorno e ao contexto histórico, e sim 
dialoga com os efeitos externos. O indivíduo é um ser histórico, logo a história não é feita 
alheia a ele e sim com ele, assim como sofre com os efeitos de um contexto desfavorável ele 
constrói ferramentas que intervém nessa construção. 

As intervenções visuais de forma ilegal no decorrer da história se intensificam quanto 
mais desfavorável se faz o contexto histórico, pois é em momentos de controle da expressão, 
supressão de espaços como o público, por exemplo, que ela se faz mais presente, como quem 
denuncia um falso momento de calmaria, ou acontecimentos e idéias que não possui espaço 
nos  meios  de  comunicação  de  maior  alcance.  Mas  a  pesar  de  esse  autor  possuir  essa 
concepção  histórica,  como  colocada  a  seguir,  ele  ainda  contribui  com  uma  abertura  na 
perspectiva do que se entende por território:

A  abertura  da  sociedade  põe  em  causa  estas  certezas  fáceis:  ela 
multiplica os contatos com o Outro e mostra a sua complexidade e a 
sua diversidade. Essa confrontação ampliada conduz com freqüência 
a atitudes defensivas: a afirmação identitária torna-se explícita. Para 
enfatizá-la,  multiplicam-se  os  signos  e  investem-se  os  elementos 
objetivos de diferenciação de um valor simbólico novo. (CLAVAL, 
1999, p. 18 e 19)
 

Outros autores que somam com os estudos territoriais são Franck Guérit e Frédéric 
Tesson que a partir de um estudo sobre a política das redes de cidades instaurada no fim dos 
anos 80 pelo DATAR (Delegação para o Ordenamento Territorial e Ação Regional), levantam 
um conjunto de perguntas ligadas à temática geral da estruturação do espaço. O interessante é 
que mesmo fazendo um estudo que parece específico a um conjunto de cidades da França, os 



autores discutem a concepção de território presente nas políticas públicas que se usam do 
discurso para justificar suas ações. 

Aponto  dois  pontos  de  enorme  colaboração  nessa  obra,  primeiro  é  a  concepção 
histórica, diferente da de Paul Claval, que denuncia que as políticas públicas, ditas na maioria 
das vezes como em prol de um dito “desenvolvimento territorial”, se tornaram um privilégio 
no desenvolvimento econômico em detrimento do espaço, no contexto pós-fordista, como o 
trecho  a  seguir  diz:  “Este  comportamento  faz  referência  à  novos  valores  que  aparecem 
gradualmente  em economia,  nos  modelos  procedentes  da  crise  do  fordismo:  cooperação, 
parceria, interdependência, complementaridade, flexibilidade.” (GUÉRIT e TESSON, 1996, 
p. 166, tradução da autora)8. Assim, nos traz o alerta de que ao tratar de território, não se deve 
simplesmente excluir o sentido de limite inicialmente atribuído a esse conceito, pois ele ainda 
se  faz  presente  como  uma  forma  de  controlar  contingentes  populacionais  e  hierarquizar 
regiões.  Se  os  estudos  avançaram  no  sentido  de  agregar  variáveis  não  tão  explícitas  na 
sociedade,  se faz da mesma forma importante  que ela dialogue com as antigas formas de 
conceber território, pois elas ainda se fazem influente como esse estudo das cidades francesas 
apresentado.

 Dessa forma os administradores, para ter aceitação das políticas territoriais aplicadas, 
eles difundem uma idéia de “fim dos territórios”, fim de fronteiras, o que daria lugar para uma 
nova construção territorial marcada pela inovação, rapidez e facilidades, que seria o segundo 
ponto  a  ser  enfatizado,  pois  trata  da  relação  de  poder  estabelecida  no  discurso.  Logo,  o 
território se resume nesses casos como um recurso de linguagem para cobrir  o verdadeiro 
sentido que o desenvolvimento territorial possui que é a maximização dos lucros. 

Néstor García Canclini que discute em seu livro A globalização imaginada discute o 
sentido atribuído ao termo globalização e comenta em uma passagem de seu livro a estratégia 
usada pelas administrações, que por trás de discursos universalistas, globalizantes, colocam 
em prática ações restritas ao beneficiamento de um pequeno grupo, como assim ele comenta:

A vertigem e  a  incerteza  provocada  pela  necessidade  de  pensar  em 
escala  global  leva  ao  entrincheiramento  dos  países  em  alianças 
regionais  e  a  delimitar  –  nos  mercados,  nas  sociedades  e  em  seus 
imaginários  –  territórios  e  circuitos  que,  para  cada  um,  seriam  a 
globalização  palatável,  com a qual  podem lidar.  (CANCLINI,  2003, 
p.11)

Todos esses autores tratados até esse momento estão dialogando sobre o conceito de 
território, mas, além disso, estão de forma geral buscando refletir sobre o que um conceito 
pode nos dizer de intencionalidades, que conforme a pessoa, ou grupo, que diz pode ter uma 
conotação muito diferenciada, assim como suas aplicações podem revelar intenções diferentes 
daquelas  que são ditas.  O mesmo pode-se dizer  das intervenções  visuais,  pois  o que está 
impresso pode revelar intenções muito diferentes, conforme a pessoa ou grupo que executa, 
necessitando, assim como no caso dos conceitos, uma decodificação. 

Zigmunt Bauman no livro Comunidade, revela um estudo sobre o sentido que o termo 
Comunidade foi tomando durante momentos históricos diferentes. Segundo ele, quando usado 
por grupos da elite, comunidade significa um instrumento de reconhecimento de seus pares ou 
iguais,  já  dentre  os  grupos  pobres  significaria  um  instrumento  de  reconhecimento  das 
diversidades. Concluiria dessa forma que comunidade num sentido inclusivo das diversidades 

8 Ce comportement fait référence à de nouvelles valeurs qui apparaissent peu à peu em économie, 
dans les modeles issus de la crise du fordisme: coopération, partenariat, interdépendance, 
complémentarité, souplesse.” (GUÉRIT e TESSON, 1996, p. 166, texto original)



e  pluralidade  faria  parte  de  um ideal  ilusório  advindo da  incoerência  de buscar  conciliar 
liberdade e segurança juntos, pois a busca por um implicaria na subestimação da outra. 

É claro que uma outra discussão poderia ser feita no sentido que para esse autor possui 
sobre liberdade e segurança, mas o principal é perceber o quanto uma palavra, um termo pode 
conter de subjetivo, de intenções que não podem passar despercebidas. Essa incoerência entre 
liberdade e justiça diz muito sobre uma “ideologia do medo” que em busca de segurança a 
sociedade  é  capaz  de  castrar  certas  liberdades  a  fim  de  buscar  uma  comunidade  ideal 
impossível de ser alcançada, segundo o autor. Assim “Ela também torna a vida em comum 
um conflito  sem fim,  pois  a  segurança  sacrificada  em nome  da  liberdade  tende  a  ser  a 
segurança dos outros; e a liberdade sacrificada em nome da segurança tende a ser a liberdade 
dos outros”.(BAUMAN, 2003, p. 24)

Essa contradição diz muito sobre os conflitos presentes nas intervenções visuais, que 
não parece  ser  fácil  de ser  resolvido,  porém a  tomada de consciência  que ele  existe  é  o 
primeiro passo para que seja discutido. Falar de liberdades, direitos humanos, possibilidades, 
quando os processos são de supressão dos que não conseguem se manter numa sociedade de 
consumo é uma incoerência difícil de ser desfeita, como o próprio autor comenta:

O  reconhecimento  do  “direito  humano”,  o  direito  de  lutar  pelo 
reconhecimento, não é o mesmo que assinar um cheque em branco e 
não  implica  numa  aceitação  a  priori  do  modo  de  vida  cujo 
reconhecimento foi ou está para ser pleiteado. O reconhecimento de 
tal direito é, isso sim, um convite para um diálogo no curso do qual 
méritos e deméritos da diferença em questão possam ser discutidos e 
(esperamos)  acordados,  e  assim  difere  radicalmente  não  só  do 
fundamentalismo  universalista  que  se  recusa  a  reconhecer  a 
pluralidade de formas que a humanidade pode assumir, mas também 
do tipo de tolerância promovido por certas variedades de uma política 
dita  “multiculturalista”,  que  supõe  a  natureza  essencialista  das 
diferenças  e  portanto,  também  a  futilidade  da  negociação  entre 
diferentes modos de vida.(BAUMAN, 2003, p. 74)

Uma sociedade  sem conflitos  é  ilusória,  e  as  instabilidades  entre  grupos  existirão, 
porém o convite ao diálogo, como disse Zigman Bauman espera-se que seja o instrumento da 
superação dos conflitos, substituindo o encarceramento que está cada vez mais sendo usado 
como recurso primeiro. Outro autor que irá dialogar sobre as instabilidades nas relações de 
poder é Renato Ortiz. Esse autor discute na obra chamada Um outro território os equívocos 
de chamar de globalização os processos atuais por que passou as construções culturais, sua 
proposta  é  que  os  processos  culturais  devem  ser  considerados  mundializados  e  não 
globalizados,  para  não  considerar  homogênea  uma  diversidade  que  ainda  se  mantêm  no 
domínio da cultura. Processos globalizantes se restringiriam ao que diz respeito à tecnologia e 
economia, que também constrói territórios, porém de caráter desterritorializado. 

Essa  é  também  uma  outra  forma  de  analisar  o  contexto  histórico  atual  e  a 
complexidade em que se encontram as suas instabilidades. Assim ele comenta essa relação de 
poder:

Negociar, isto é, delimitar simbolicamente um território, é levar em 
consideração  a  multiplicidade  dos  atores  em  concorrência.  No 
entanto, as identidades operam a partir de posicionamentos distintos. 
Algumas delas têm uma abrangência  maior,  porque se vinculam a 
instituições  cujas  “estratégias”  as  impelem  sobre  o  território  “dos 



outros”.  Este  é  o  caso  das  identidades  nacionais,  ou 
desterritorializadas.  Elas  atravessam  a  diversidade  dos  “locais”. 
Outras,  porém,  devem se conformar  com a “tática”,  ou seja,  atuar 
submetidas  à  pressão  constante  de  seus  “oponentes”.  Trata-se, 
portanto, de um jogo desigual.(ORTIZ, 2005, p. 92 e 93)

Enfim, esses foram alguns autores que vem discutindo a complexidade dos estudos 
territoriais, toda a sua multiplicidade, multiescalaridade, das perspectivas mais explícitas as 
mais implícitas, que revela um espaço com interação, trazendo a tona um “espaço relacional” 
segundo os termos de Dobrem Massey (2008). Superar dicotomias como as que mostram uma 
preponderância do sujeito sobre as determinações sociais, ou vice-versa, pode ser um caminho 
para desconstruir um único ponto de vista sobre os processos de apropriação dos sujeitos, ou 
ainda ações que parecem tornar as instabilidades insolúveis. Dessa forma, pode-se construir 
um esquema a fim de ilustrar a dimensão da complexidade que o termo território assumiu, 
multiplicando as possibilidades de estudo da cidade, que mesmo voltado para uma relação 
desse sistema aberto, ela se apresenta como parte que não dá conta de explicar o todo, mas 
revela o conteúdo dele através de suas formas se for concebida a partir do lugar de intersecção 
de tantos outros territórios possíveis na cidade, como apresentado a seguir: 

 

Outra  reflexão,  que  deixa  de  ser  conclusão  por  estar  totalmente  aberta  frente  ao 
desafio, é que o território não é uno e fechado já que se constitui como lugar de intersecção, o 
que me permite pensar que as territorializações só se constituem como tais, a partir de outras 
territorializações.  Mas a (des)construção de territórios  se faz a  partir  de uma dialética  de 
poderes  que  por  vezes  consegue  preservar  o  território  como  o  lugar  do  encontro,  das 
metamorfoses, dos diferentes e aberto aos devires, ou por vezes segrega, separa, encarcera por 
diferentes estratégias que entram em confronto com os primeiros cotidianamente no espaço da 
rua, através das intervenções visuais por exemplo. Henri Lefebvre em seu livro “A revolução 
urbana” num diálogo entre argumentos favoráveis e contrários ao espaço da rua, ele assinala 
nos argumentos contrários que o valor de uso, ou seja, a vida urbana e o que ainda permanece 
de  domínio  público,  foi  perdido  nas  ruas,  pois  se  tornou  majoritariamente  o  lugar  do 
consumo, ou seja, onde prevalece o valor de troca. Porém assinalo a seguir um trecho dos 
argumentos favoráveis por ele trazidos para reafirmar que as ruas, através das intervenções 

INTERVENÇÕES
VISUAIS

                                       
                                         
                                          Territórios
                                          
Econômicos

                                  

Territórios
 Políticos

          Territórios
           Culturais



visuais  como  tantas  outras,  ainda  mantém  a  cidade  como  o  lugar  do  encontro,  ou  onde 
prevalece o valor de uso:

A rua contém as funções negligenciadas por Le Corbusier: a função 
informativa,  a  função  informativa,  a  função  simbólica,  a  função 
lúdica.  Nela  joga-se,  nela  aprende-se.  A  rua  é  a  desordem? 
Certamente.  Todos  os  elementos  da  vida  urbana,  noutra  parte 
congelados numa ordem imóvel e redundante, liberam-se e afluem às 
ruas e por elas em direção aos centros; aí se encontram, arrancados de 
seus  lugares  fixos.  Essa  desordem  vive.  Informa.  Surpreende. 
(LEFEBVRE, 1999, p. 30)

     
A questão teórica poderia se estender por muitos caminhos e descaminhos, mas como a 

cidade não é somente uma linguagem, mas é também uma prática,  vejamos para onde as 
reflexões teóricas nos levam no caso das intervenções visuais de Porto Alegre. 

1. Intervenções Visuais em Porto Alegre

A lei  nº  9.605 de 12 de fevereiro  de 1998,  que  dispõe sobre as  sanções  penais  e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, segundo o seu 
artigo 65 “pichar, grafitar ou por meio conspurcar edificação ou monumento urbano” é crime 
sob pena de detenção de três meses a um ano, e multa. E segundo o parágrafo único, “se o ato 
for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico 
ou histórico,  a  pena  é  de seis  meses  a  um ano de  detenção,  e  multa.  Porém não há um 
consenso sobre o que seja pichar, e o que o diferencia do ato de grafitar e mesmo o que pode 
significar a coisa tombada, o que abre precedentes para uma interpretação livre dessa prática 
na cidade.

Na cidade de Porto Alegre funciona desde o dia 25 de maio de 2006 uma central 
chamada “Disk Pichação” que atende denúncias de “pichações” na cidade, é composto por 
quatro equipes,  de três  a  quatro  pessoas  cada  uma e de  16 viaturas,  que fazem parte  na 
verdade  da  guarda  municipal  que  são  usados  por  esse  mais  novo  serviço.  Segundo 
informações  do  próprio  Subcomandante  da  Guarda  Municipal,  fazendo  um  balanço  das 
chamadas já atendidas por esse serviço, aproximadamente 70% são para atender intervenções 
em espaços privados. Logo, um serviço foi criado na cidade e é mantido com rendas públicas 
para atender  em maioria  a  dimensão privada da cidade,  mostrando um privilégio  para as 
questões individuais, enquanto diversos espaços públicos são suprimidos ou privatizados na 
cidade, como assim comenta Ângelo Serpa: 

Na  verdade,  são  as  classes  médias  cultivadas  os  “clientes” 
privilegiados dos equipamentos socioculturais, concebidos por elas e 
para elas, que são, ao mesmo tempo, os criadores, os gestores e os 
usuários  dos  espaços  públicos  urbanos,  definindo  e  garantindo, 
através da apropriação social e espacial, sua identidade e seu poder. 
(SERPA, 2007, p. 115) 

Mesmo sem uma aprofundada discussão a Câmara Municipal  de Porto Alegre tem 
como pauta um Programa Anti-Pichação na cidade que inclui as atividades do disk-pichação 
desde 2006, o aumento da multa  para os “infratores” e nos últimos meses  foi  proposto a 
restauração de monumentos, muros e fachadas de imóveis públicos e privados afetados pelas 
pichações  utilizando  mão-de-obra  de  adolescentes  em  débito  com  a  justiça.  A  medida 



considerada como “socioeducativa” demonstra como essa discussão está pertinente no atual 
momento da cidade, que em sintonia com os meios de comunicação geram um verdadeiro 
alarde sobre a situação. 

Pelo que já pode ser observado em entrevistas e conversas informais, com diferentes 
pessoas na cidade de Porto Alegre, o que acontece entorno da discussão sobre as intervenções 
visuais  é  um estado de logofobia,  como assim chamou  Michel  Foucault,  ao designar  um 
estado mórbido caracterizado pela aversão a leituras e discursos, pois existe um repúdio a esse 
assunto, até certo ponto medo do que pode vir a ser dito nos muros da cidade. Assim, Michel 
Foucault descreve esse estado de logofobia:

Há, sem dúvida, em nossa sociedade e, imagino, em todas as outras 
mas segundo um perfil e facetas diferentes, uma profunda logofobia, 
uma espécie de temor surdo desses acontecimentos, dessa massa de 
coisas ditas, o surgir de todos esses enunciados, de tudo o que passa 
haver  aí  de violento,  de  descontínuo,  de  combativo,  de desordem, 
também,  e  de  perigoso,  desse  grande  zumbido  incessante  e 
desordenado do discurso. (FOUCAULT, 1996, p. 50)

Porém, para que esse estágio de logofobia seja eliminado, pois impede a construção de 
espaços de diálogos na cidade,  é preciso optar não por verdades, mas pelas dúvidas,  pela 
observação sem a intenção de qualificar em ação “boa ou má”, pois acredito ser esse um dos 
maiores  impedimentos  para  que  projetos  como  esse  de  criminalização  das  intervenções 
visuais transcorrerem com criticidade. A criticidade é construída através de uma consciência 
da realidade, mas a cidade hoje distorce situações a fim de vender uma imagem que oculte 
suas instabilidades. A fotografia da esquerda é um cartão postal do Largo dos Açorianos da 
cidade de Porto Alegre, e a direita uma fotografia tirada pela autora do mesmo local. O que se 
pode observar são as intervenções visuais nesse local, o que é comum, ou seja, a cidade real, 
vamos assim chamar,  é marcada por intervenções visuais, mas a cidade ideal,  a do cartão 
postal, tenta passar não só para o turista, como para o morador que as observa nas bancas de 
jornal uma cidade estranha a quem vive nela, pois está livre dessas inscrições, que indica uma 
cidade ideal limpa, ordeira, que colabora para construir um imaginário de uma cidade que não 
existe e que por esses padrões estaria descontextualizada dos conflitos que a cercam. 



A dimensão macro das questões que envolvem território é importante, porém somente 
uma análise em grande escala se torna incompleta se não dialogar com uma pequena escala. É 
na  dimensão  do  cotidiano  que  as  possibilidades  de  ação  se  tornam mais  visíveis,  pois  é 
abarcando as esferas do real, da cidade real como foi comentada anteriormente, é que se vai 
permitir perceber a complexidade das relações espaciais e suas ambigüidades, como assim 
comenta Jorge Alberto Soares Barcellos:

Território  do  cotidiano  compõe  assim  um  par  teórico  cujos 
desdobramentos  –  ainda  em  construção  –  abrem  possibilidades 
concretas  à  compreensão  das  formas  de  sociabilidade 
contemporâneas. Este novo lugar privilegiado do social emerge não 
para  indicar  que  a  crença  no  futuro  realizador  dos  projetos  da 
modernidade deixou de existir, mas para apontar que talvez estejam 
mais próximos de nós os instrumentos e mudança das condições de 
vida, do que pensamos. (BARCELLOS, 1995, p. 47)

No dia 26 de outubro de 2008 quarenta pessoas fizeram uma intervenção no prédio da 
Bienal no Parque Ibirapuera em São Paulo. Isso promoveu uma enorme repercussão por parte 
da mídia, e nela se falou por vários dias em intervenções, territórios e arte das mais diferentes 
formas, porém em comum possuíam o repúdio a esse ato. Raros foram os cientistas sociais 
que se pronunciaram para tal fato, e sobre suas influências e efeitos nas ruas das cidades. Mas 
o mais interessante foi a introdução da questão na discussão, chamando a atenção para as 
intervenções visuais nas mais diversas cidades. 

A sociedade está repleta de carências, pois aquilo que a mídia coloca como único e 
imprescindível  ao  mesmo  tempo  em  que  massifica  também  deixa  lacunas  que  irão  se 
manifestar de diversas formas. O habitante da cidade enquanto agente histórico nunca deixou 
de existir, mas está se manifestando de outras maneiras, e a arte não é somente contemplação, 
mas nesse caso um instrumento de intervenção. Não será a junção de ações artísticas, legais 
ou não, nas paredes das cidades um sinal desse agente histórico se apropriando da cidade? 
Estariam se formando territórios de contato entre o público e o privado? Ou mesmo um que 
transcenda os dois? Todos devem ter o direito à cidade, e não somente aquele de proprietário, 
mas de ser e estar na cidade, como assim assinala Henri Lefebvre:

O direito  à cidade  se manifesta  como forma superior  dos direitos: 
direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao 
habitar.  O  direito  à  obra  (à  atividade  participante)  e  o  direito  a 
apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão implicados 
no direito à cidade. (LEFEBVRE, 2001, p. 135) 

Território,  arte  e  cotidiano  ficam  assim  como  meros  auxiliares  nos  discursos 
dominantes, quando convém, justificando mais uma vez a necessidade de reflexão que esses 
termos  necessitam.  Atentar  enquanto  cientista  social  para  a  concepção  desses  termos  é 
primordial,  assim como difundir em seus meios  de vivência a dúvida e o questionamento 
quando  eles  aparecem  nos  discursos.  Pois  a  mudança  de  postura  não  ocorrerá  rápida  e 
imediata, é um trabalho demorado e complexo, que se torna responsabilidade de todos que 
discutem relações territoriais difundi-las. 

O cotidiano então se reconstrói por uma sucessão de intervenções que terminam não 
só por ser visuais, como discursivas também, baseado na multiplicação espaços de diálogo e 
tolerância fará na prática a realização de um cotidiano muito diferente do enfadonho cantado 



por Chico Buarque, e sim de sucessivas renovações territoriais, ou territoriais usadas como 
preferiu Milton Santos como comenta a seguir:

O território não é uma categoria de análise, a categoria de análise é o 
território usado. Ou seja, para que o território se torne uma categoria 
de análise dentro das ciências sociais e com vistas à política, com “P” 
maiúsculo, deve-se tomá-lo como território usado. (SANTOS, 1999 
p. 18)

A arte apropriada pelos interventores visuais não são reflexo imediato desses grupos e 
sim é uma relação, estão imbricados, e quem faz o intermédio deles é o território, enquanto 
relação e poder, além de expressividade e comunicação como pode ser visto neste trabalho. 
Assim, fica pelo menos o convite de todos a conhecer um pouco mais os diferentes grupos 
que promovem intervenções  na cidade,  não para necessariamente se incorporarem a esses 
grupos, mas para pelo menos ampliar os horizontes da percepção. 

Assim, os termos como território podem assumir diferentes formas, e não podem ser 
tratados  de  forma  neutra,  sem  uma  prévia  problematização,  o  mesmo  acontece  com  os 
conceitos  de  globalização,  cultura  e  identidade  como foi  levantado  por  alguns  autores.  E 
quanto  às  intervenções  visuais,  se  os  aparatos  tecnológicos  e  o  contexto  econômico 
desterritorializa,  como  assim  tratou  Renato  Ortiz,  será  em  construções  culturais,  se 
apropriando de instrumentos mundializados,  que os sujeitos se apropriarão da cidade para 
suprir  carências  de  espaço  público  e  espaços  de  expressão,  como  também  demonstrar 
oposição pura e simplesmente de algo que os aflige, conseqüentemente construindo territórios 
que serão a expressão disso. 
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